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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Felicia Lundberg som efter Yrkesvux startat
eget företag med tre kollegor. Jonas Wieszkos är Vuxenutbildningens kvalitetssamordnare. Han tycker att bra
statistiskt underlag genererar bra beslut. Besöksnäringen har fått en kompetensmäklare. David Raja arbetar för
att skapa kompetensförsörjande åtgärder inom hela Boråsregionen.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Yrkesvux är toppen!

Felicia Lundberg driver tillsammans med tre kollegor
det textila företaget Xvemiul med inriktning på unisexprodukter av 100% naturmaterial. Det handlar om siden,
lin och ull. De har även satsat på lönsömnad. Målsättningen
är att behålla all tillverkning på hemmaplan.
Mer information

Yrkesutbildning ger arbete

Jonas Wieszkos arbetar som kvalitetssamordnare på Boråsregionens
Vuxenutbildning. I hans tjänst ingår att följa upp undervisning och
utbildningens organisation för att kunna se att det man gör leder till
de resultat som man vill uppnå.

Mer information

David Raja
Ny kompetensmäklare

David Raja är kompetensmäklare inom Boråsregionens Vuxenutbildning. Arbetet går ut på att skapa kompetensförsörjande
åtgärder i form av utbildningar, work-shops med mera riktat mot
besöksnäringen. Samtidigt genomförs behovsinventering i större
och mindre företag och ideella organisationer och föreningar.
Mer information

Boråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
Epost till ansvarig utgivare: Tina Arekvist Lundell

SENASTE NYTT
Mer information

BoråsRegionens Vuxenutbildning | www.brvux.se
”Yrkesutbildningar för dig som bor i Boråsregionen”
Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här
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Yrkesvux
är toppen!

Felicia Lundberg har studerat på Yrkesvux och startat eget företag tillsammans med tre kollegor.
Felicia Lundberg driver tillsammans med tre kollegor
det textila företaget Xvemiul med inriktning på unisexprodukter av 100% naturmaterial. Det handlar om siden,
lin och ull. De har även satsat på lönsömnad. Målsättningen är att behålla all tillverkning på hemmaplan.
I gymnasiet studerade Felicia Entreprenörsprogrammet,
som är en spetsutbildning på Sven Eriksonsgymnasiet
i Borås. Därefter sökte hon och kom in på Vuxenutbildningens Yrkesvux där hon utbildade sig inom Textil och
Design.
– Yrkesvux var toppen. Vi hade tre underbara lärare
som hade mycket kunskap att förmedla. Jag lärde mig
massor, säger en glad Felicia.
Felicia och hennes kollegor var tillsammans en av tio
finalister i Show Up Fashion Award 2016. Det är en årlig

Åter till sida 1

nationell tävling som arrangeras av Marketplace i Borås.
Tävlingen är öppen för lovande modeentreprenörer som
ser en professionell framtid inom branschen. De ska vara
i startgroparna av eller redan har påbörjat arbetet med
sitt egna varumärke.
Xvemiul startade 2015 och ligger i ett centralt industriområde i Borås. De designar och syr allting själva. Idag i
en mindre skala men Felicia ser optimistiskt på framtiden
och hoppas på en snar produktions- och omsättningsökning så att de kan jobba med företaget på heltid.
Länk till Felicias företag
Länk till Show Up Fashion Award

Till nästa sida!
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Yrkesutbildning ger arbete

– Statistik ger bra beslutsunderlag för kommande utbildningar, tycker kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos.
Jonas Wieszkos arbetar som kvalitetssamordnare
på Boråsregionens Vuxenutbildning. I hans tjänst ingår
att följa upp undervisning och utbildningens organisation
för att kunna se att det man gör leder till de resultat som
man vill uppnå.
– En del är att undersöka vad utfallet blir för de som
genomgått en gymnasial yrkesutbildning. I detta fall
gäller det att ta reda på om de som går färdigt en
utbildning faktiskt får arbete efteråt, säger Jonas.
– Via en webbenkät tar vi kontakt med eleverna ett halvår
efter att de gått klart sin utbildning. De får ett antal frågor
att besvara. Såsom vad gör du just nu? Arbetar, arbetslös,
sjukskriven etc. Arbetar du inom det område som du är
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utbildad till? Några ytterligare bakgrundsfrågor kompletterar enkäten.
– En viktig del i undersökningen är att se på utfallet.
Där kan vi tydligt se att arbetslösheten har minskat
bland de som genomgått en gymnasial yrkesutbildning
inom Boråsregionens Vuxenutbildning. Innan är det en
minoritet och efter färdig utbildning är det en majoritet
som kommit i arbete. De flesta arbetar hel- eller deltid.
En del är föräldralediga. De enkäter som vi gör
samlar data och statistik som sedan ligger till grund
för framtida beslut.
– Det är viktigt att vi inom Vuxenutbildningen producerar
yrkesutbildningar som är i harmoni med näringslivet och
generera arbete åt våra elever, avslutar Jonas Wieszkos

Till nästa sida!
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David Raja
Ny kompetensmäklare
Vuxenutbildningens kompetensmäklare David Raja tycker det är kul att gå till jobbet varje jdag.
David Raja är kompetensmäklare inom Boråsregionens
Vuxenutbildning. Arbetet går ut på att skapa kompetensförsörjande åtgärder i form av utbildningar, work-shops
med mera riktat mot besöksnäringen. Samtidigt genomförs behovsinventering i större och mindre företag,
ideella organisationer och föreningar.
– Besöksnäringen växer och tenderar att bli en ny basnäring. För att samla resurser och arbeta för att främja
kompetensförsörjning har Boråsregionen, tillsammans
med tjugofem kommuner i Sverige, Norge och Danmark,
gått ihop i ett KOBRA-projekt.
– Jag arbetar och besöker företag inom Boråsregionens
åtta kommuner. När jag lyckats har vi kunnat förse de
företag vi besökt med ny kompetens. Projektet avslutas
våren 2018.
– Det är många som bidrar med värde inom besöksnäringen. Det är viktigt att också ge de som har
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mindre verksamheter samma chans att växa som
de större för de kan bidra med lika mycket värde.
– Det är spännande att arbeta inom ett så stort
geografiskt område. Jag upptäcker vilken inneboende
kraft det finns i de mindre orterna. Där arbetar man
tillsammans och jag använder dem ofta som det goda
exemplet.
David Raja är boråsare och kommer närmast från
högskolan där han studerade programmet OPUS
som är en direkt HR-profession.
– Att arbeta som kompetensmäklare är roligt och
intressant och jag tycker det är kul att gå till jobbet
varje dag, säger David Raja.
Länk till KOBRA

Till nästa sida!
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Senaste Nytt
Utbildningsmässa

26/4 kl 9-13 på Fabriksgatan 12
En mässa som visar bredden av yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen
Mer information

Westum 2017
Hur ska man som företag och organisation
möta samtidens förändringar.
Under två dagar samlades Westum för att
ta del av inspirerande föreläsningar och få
en inblick i Westums pågående projekt för
att kunna vara med i Westums utvecklingsarbete kring hur utbildningssektorn kan
hjälpa företagen att möta framtiden.
Mer information
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